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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Hlavné mesto chce predať Kamenné námestie. Pozrite si piatkové správy Televízie Bratislava,
dobrý deň. Asociácia športových klubov Inter Bratislava má na stole faktúru za 10 000 eur, na
zaplatenie však nemá ani cent. Spoločnosť Queen City pokročila vo výstavbe polyfunkčného
komplexu pri autobusovej stanici. Podrobnosti sa dozviete iba v prípade, že nás budete sledovať.
Po tom, čo sa v roku 2006 mestský poslanecký zbor rozhodol zameniť so súkromníkom pozemky
pod športoviskami Asociácie športových klubov Inter Bratislava, zoskupenie nemá na zaplatenie
komerčného nájomného. Interu aj mestu sa tak na stôl dostala predžalobná výzva. Zisťovali sme, ako
to chce hlavné mesto riešiť."
Redaktorka:
"AŠK Inter Bratislava je zoskupením dvanástich športových klubov - atletika, basketbal, hádzaná,
rýchlostná kanoistika, či športová gymnastika. V priestoroch Interu dnes denne trénuje viac ako 300
detí."
Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:
"Ja som mal viacero stretnutí s predstaviteľmi Interu, na ktorých ma informovali o tom, že majú
veľké problémy."
Redaktorka:
"Inter totiž nemá na splatenie ušlého zisku za užívanie pozemkov, ktoré od neho aj mesta požaduje
súkromná firma Tesako."
M. FTÁČNIK:
"Z môjho pohľadu to riešenie spočíva v tom, že pristúpime ku hľadaniu vhodných pozemkov na
zámenu, pretože mesto si myslí, že má tento priestor zostať prv v prospech športu."
Redaktorka:
"V ohrození je športová hala na Pasienkoch, tenisový areál Inter Bratislava i gymnastická hala,
ktorú má AŠK Inter v dlhodobom prenájme od hlavného mesta. Majiteľ pozemkov, spoločnosť Tesako
žiada od mesta vyše 114 000 eur, od Interu viac než 600 000. To je suma za posledné dva roky, ktorú
môže za užívanie pozemkov vymáhať podľa zákona."
M. FTÁČNIK:
"V tejto chvíli môžem konštatovať, že existuje ochota zo strany Tesaka uvažovať o zámene, to
znamená nájsť riešenie toho problému bez toho, aby sme skončili nejakým súdnym rozhodnutím."
Redaktorka:
"AŠK Inter Bratislava už rozbehol aj petíciu za záchranu svojich športovísk v lokalite Pasienky.
Bratislavčania ju môžu osobne podpísať priamo v halách na Pasienkoch každý pracovný deň od 7.00
do 21.00 hodiny."
R. ILIEV:
"Hlavné mesto sa chce zbaviť Kamenného námestia. Predajom britskej firme by získalo skoro
1 800 000 eur. Developer už vlastní hotel Kyjev a okolité pozemky. Predaj by mali na budúci týždeň vo
štvrtok, 24. októbra, schvaľovať mestskí poslanci. Zastupiteľstvo bude pozemky s rozlohou takmer
3600 štvorcových metrov predávať osobitým zreteľom, teda bez vyhlásenia verejnej obchodnej
súťaže. z prieskumu, ktorý si dal developer urobiť vlani v marci vyplynulo, že s terajšou podobou
Kamenného námestia je nespokojných takmer 70 percent oslovených obyvateľov Starého Mesta a 65
percent ľudí z iných častí Bratislavy.
Vandalom nie je nič sväté - úradujú po celom meste a ich terčom sa často krát stávajú aj zastávky
MHD. Mestský dopravca sa však snaží udržať zastávky v čo najlepšom stave a jeho zamestnanci ich
dookola čistia a opravujú."
Redaktorka:
"Rozbité či posprejované zastávky MHD sú v Bratislave každodennou realitou."
Žena:
"Človek, ktorý v podstate prispieva na to svojimi daňami musí niekedy stáť pod dažďom, lebo je
zbúraná strecha alebo sú rozbité sklá."
Muž:
"To by chcelo ale prísnejšie tresty na nich. To nielen to, ale pomaľovanie, čo po Bratislave, na to sa

nemôžem ani pozerať už."
Žena 2:
"Polepené všeličo možné, až neslušné popísané, takže to vlastne by slušný človek a hlavne mladí
ľudia to asi robia, to by nemali."
Redaktorka:
"Dopravný podnik Bratislava si tento problém plne uvedomuje a s vandalizmom dlhodobo bojuje aj
prostredníctvom kampane Stop vandalizmu."
Adriana VOLFOV´, hovorkyňa DPB:
"Naši zamestnanci sa denno-denne stretávajú so zničenými zastávkami, aj extrémnymi situáciami,
keď už po pár dňoch kompletne zrekonštruovanú zastávku vandali opäť zdevastujú. Aj preto sme
spustili kampaň proti vandalizmu, i keď Dopravný podnik Bratislava upozorňuje na tento fenomén už
dlhodobo."
Redaktorka:
"Bratislavský prepravca sa napriek opakovanému vyčíňaniu vandalov snaží udržiavať zastávky
v čo najlepšom stave a jeho zamestnanci ich postupne čistia a opravujú. Za uplynulé obdobie
kompletne vynovili desiatky zastávok vo viacerých mestských častiach."
A. VOLFOVÁ:
"Napríklad v Záhorskej Bystrici, v Lamači, v Karlovej Vsi či na Dolných honoch a na mnohých
ďalších."
Redaktorka:
"Lepší vzhľad dostalo aj niekoľko zastávok v Petržalke a rekonštrukčné práce sa realizujú aj na
troch zastávkach Rači. Ruku k dielu prikladajú aj dobrovoľnícke organizácie."
R. ILIEV:
"Spoločnosť Tween City pokročila vo výstavbe polyfunkčného komplexu s rovnomenným názvom
kúpou objektov Centrum Bottova na rohu Bottovej a Chalupkovej ulice. Developer získal nehnuteľnosť
za 1 200 000 eur v súťaži, v ktorej ponúkol najvyššiu sumu. Polyfunkčná budova leží na pozemku
veľkom takmer 3500 štvorcových metrov.
Žiaci petržalských základných škôl sa budú opäť zoznamovať s vedou. V rámci ďalšieho
ročníka projektu Petržalská superškola sa môžu tešiť na šesť prednášok v podaní špičkových
slovenských vedcov."
Redaktorka:
"Po úspešnom nultom ročníku Petržalskej superškoly sa mestská časť a Slovenská
akadémia vied rozhodli pokračovať v spolupráci. Podpísaním memoranda oficiálne otvorili
ďalší ročník. Petržalských školákov tak čakajú ďalšie zaujímavé prednášky slovenských
vedcov."
Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:
"Tá spoločnosť, keďže je bez hodnôt a naozaj nie dôležité, čo má niekto v hlave ale
v peňaženke, chceme to celé obrátiť, povedať deckám - áno, oplatí sa študovať a tá veda je tým
priestorom, kde by ste mohli jednoducho vyniknúť. A tie projekty z prvého ročníka sú tak
dobré, že zaskočili niektorých, aj vedátorov, ktorí to prednášali."
Dušan GÁLIK, vedecký sekretár SAV:
"Ja to vidím ako nesmierne dôležitý projekt a som naozaj veľmi rád, že sa začal. Začala ho
Petržalka, kde zhodou okolností bývam, ale viete, najdôležitejšie je to - podnietiť detskú
zvedavosť, ukázať im, že vedecká práca je taká istá práca ako každá iná."
Redaktorka:
"Žiaci druhého stupňa si počas minulého ročníka rozšírili svoje vedomosti z biológie,
chémie, ekonómie. Geológie či matematiky. Nový ročník odštartoval prednáškou o laseroch
a fotonike. Doktor Dušan CHORVÁT urobil v sále Domu kultúry Zrkadlový háj takúto svetelnú
šou."
Lukáš, ZŠ Prokofievova:
"Najviac ma zaujali tie lasery na stene."
Redaktorka:
"Takže dobrá prednáška, bavilo ťa to?
"Lukáš:
"Áno, veľmi ma to bavilo."

Marek, ZŠ Prokofievova:
"Asi zatiaľ najlepšia prednáška."
Dušan CHORVÁT, Medzinárodné laserové centrum:
"Decká boli fantastické. Myslím, že to bola jedna z veľmi zaujímavých prednášok aj z hľadiska
prednášateľa, nielen z hľadiska možno ich, pretože boli naozaj nadšené a zaujímalo ich to, čo sme
prezentovali."
Redaktorka:
"Ôsmakov čaká ešte päť prednášok z rôznych oblastí vedy. Najbližšia sa bude konať 15.
novembra. Profesorka Mária KUSÁ im porozpráva o sociológii v každodennom živote."
R. ILIEV:
"Dnes odštartoval tretí ročník dobročinného projektu Želaj si spolu s mestom. Akcia má pomôcť
obdarovať ľudí, ktorí z rôznych sociálnych, finančných či zdravotných dôvodov nemôžu splniť ani tie
najjednoduchšie priania svojich najbližších. Pomôcť môžete aj vy. Stačí len vyplniť prihlášku, ktorá
musí obsahovať základné informácie o tom, koho by ste chceli obdarovať a tiež odôvodnenie, prečo
by práve váš návrh mohol byť zrealizovaný. Slávnostné vyhodnotenie bude týždeň pred Štedrým
dňom v Primaciálnom paláci.
Hladina Dunaja sa pomaly vracia do normálu a už dosiahla minimálnu prevádzkovú hodnotu.
Slovenský vodohospodársky podnik tak mohol obnoviť plavbu. Nízku hladinu v Bratislave spôsobilo
zníženie hladiny na vodnom diele Gabčíkovo, keďže sa tam opravovalo poškodené asfalto-betónové
tesnenie. Najviac si to odniesli hausbóty, ktoré pre nízku hladinu ostali v Jaroveckom ramene
vyplavené na brehu. Mnohé z nich v bahne.
Máte radi rozprávky? Určite nezmeškajte Metro dnes."

